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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźr ozati i av as|at a bizottság számára:

eumánszolgáltatásiBizottságjavasoljaaKépviselő-
testtiletnék az e|óteriesnés mestársy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

A 2011. II. negyedéves beszámoló a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzet figyelembevételével
készült. A beszámolóban szerep|o e|végzett feladatok és kiadások szeľepeltetésre kerültek ajelenleg 2
havi bontásban készülő likvid tervekben. A negyedéves tervezett kiadások oszlopban a 2 havi likvid
tervek alapján beteľvezett 3 hónap összesített feladata és hozzáluk tartozó összege kęrült
szerepeltetésre.

A beszámolóban található cisszesek a keľekítés szabá|yai szerint ezer forintban tarta|mazzák az
értékeket.
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coru|n-szigony Pojekt . Ütemel

l.. ZLakőŻ. zóna feladatai és kiadásai

Megjegyzések: a negyedéwę nem kertilt feladat betervezésre.

2. Zlakő3 titem feladatai és kiadásai

1. összefogla|ő táb|ázat l ZLakő2.2011. il. negyedév

2011II. negyedév
tewezett kiadásai

2011 II. negyedév
megvalósult kiadásai

LP - Lakásoroqram összesen

2. LP - Befektetői tertilet kiteriesztése 0 eFt 0 eFt

LPB - éoületek bontása 0 eFt 0 eFt

Kiköltöztetés általános költsések 0 eFt 0 eFt
aJ. LP - Lakásprogľam összesen 0 eFt 0 eI't

4.. ZLakőf . kiad ásai összesen 0 eFt 0 eFt

2. iisszefog|a|ő tá,},|ńzat l Z|akó3 2011. il. negyedév

2011II. negyedév
tervezett kiadásai

2011 II. negyedév
megvalósult kiadásai

I LP - LakásDľogľam összesen

2.
LPo - onk. lakóépületek lakásainak

kiköltöztetése 92 000 eFt 50 3 l2 eFt



5.
LPT - Társasházi lakások,

magántulai donú kivásárlása 62 000 eFt f4 344 eFt
Á Kiköltöztetés általános költsések 3 000 eFt f'72 eFt

5. LPB - Insatlanok bontása 0 eFt 0 eFt

6. LP - Lalĺáspľogľam összesen (2.-5. soľ) 157 000 eFt 74 928 eBt
n BP _ Befektetői Pľosľam łisszesen 2 000 eFt 0 eFt

ZLakő3 kiadásai összesen (6.+7. soľ) 159 000 eFt 74 9fB eFt

Megjegyzés: az onkormźnyzat likviditásának megőľzése érdekében az eredetileg betervezett ktiltségek
áttervezésrę kerültek 2011. m. negyedévére.

2.1. Zlakó3 / Lakdsprogľum _ LP
2.1.1. Ztakó3 / LPo _ onkormúnyzati takĺÍsok kikölttiztetése

Megjegyzés: f011. második negyedévében összesen 8 új szeľződéSt kötöttünk a Bókay J. u. 3|' szám
alatti és 3 ilj szerződést a Bókay J. u. u. 33. szám alatti onkormźnyzati épület bérlőivel.

Meg|egyzés: 20|1. második negyedévében 3 új szerzodés került megkötésre. Minden esetben a
vételárak teljes összege kifizetésľe került.

3. részletező tá.}i|ázat l ZLakő3. lLPo - tervezett feladatai és kiadásai 2011. il. negyedév

LP Alpľogľamok Negyedévľe tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

I LPO
Bérlők pénzbeli megváltása,
haszná|t lakás vásárlása.
felúiítása

A ZLakő3 ütem területén
lakó bérlőkke| a
megállapodások
meskötése.

A Bókay J. u. 31. és31.

szám a|atti épület lakóival
kötöttünk szerződéseket.

LPO tisszesen 92 000 eFt 50 312 eFt

2.I.2. Zlakó3 / LPT _ Túrsashúzi lakdsok kiktiltöztetése

4. ľész|etező táb|ánat / Z|akő3 l LPT _ Táľsasházi lakások kikłi|töztetése / 20ll. II. negyedév

LP Alpľogľamok Negyedévľe tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

-PT
Társasházi lakások
kivásárlása

A ZLakő3 ütem tertiletén
található Tömő u. 1,6.

szám a|atta épület
lakóival megállapodások
meskötése'

Tömő u. |6. szám a|atti
épület esetében kötöttünk
szerzódéseket.

LPT ässzesen 62 000 eFt 24344 eEt



2.1.3. Z|akő3 i Kikłilttiztetés általános ktiltségei

5. ľészletező táb|ánat l Z|akő3 ĺLP _ Altalános kö|tségek 2011. u. negyedévben

Alpľogľamok Negyedévľe tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

LP I(iköltöztetéslrez kapcsolódó
általános költségek

Ertékbecs|ések készítése,
üres lakásokból gázórźlk
leszerelése, lakások
|akhatatlanná téte|e,
kisebb kaľbantartási
munkák elvégzése.

A kikölt<iztetéssel
kapcsolatos általálros
feladatok ellátása a negyedév
során folyamatosan zaj|ott.

Z|akő3 l Altalános költségek łisszesen 3 000 eFt f72 eEt

Megjegyzés: a negyedév során a 4 gázméro leszerelés tortént a Bókay J' u. 31. és Tömő |6. szám a|atti
épületekben és 2 ťo ldhiv ata|i bej egy zés kerü lt kifi zetésre.

3. ZInt2. zőna feladatai és kiadásai

2.|.4. Z|akő3 / Ingatlanok bontása

6. rész|etező táb|ázat l Z|zkő3 / LPB - Ingatlanok Bontása 2011. II. negyedév

LP Alpľogľamok Negyedévre tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

lnsatlanok Bontása Nem került feladat
betervezésre.

Nem tortént kifizetés'

Ingat|anok bontása łisszesen: 0 eFt 0 eFt

2.2. ZIakó3 / Befektetői Program

7. rész|etező táb|ázat / Z|akő3 l LPB - Ingatlanok Bontása 2011. il. negyedév

BP Alprogľamok Negyedévľe tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

Befektetői Progľam
Äz éltékesítést és
birtokbaadást előkészítő
feladatok. telekkezelés.

A negyedév során nem volt
sztikség előkészítő,
telekkezelési munkálatokĺa.

Ingat|anok bontása tisszesen: 2 000 eFt 0 eFt

8. iisszefogla|ő táblázat l ZInt2.2011. tr. negyedév

2011il. negyedév
tervezett kiadásai

2011II. negyedév
megvalósult kiadásai

1 LP - Lakásprogram összesen



2.
LPo - onk. lakóépületek lakásainak

kikolt<iztetése 0 eFt 0 eFt

a
J.

LPT _ Társasházi lakások'
maeántulai donú kivásárlása 0 eFt 0 eFt

+. Kiköltöztetés általános költsése 0 eFt 0 eFt

5. LPB - Insatlanok bontása 0 eFt 0 eFt

6. LP - LalcásDľogľam tisszesen 0 eFt 0 eFt

Zlntf . kiad ásai összesen 0 eFt 0 eFt

Megjegyzések: a negyedévre nem került feladat betervezésre.

4. ÜtemektőI független feladatok

Táľsada|mi Pľogľam iisszesen 
20 000 eFt 0 eFt

Megjegyzés: Az épület a nyitott |épcsőháztnak és fiiggőfolyosójának lefedésére a közbeszerzés
eredménýelenül zárult, atewezeÍt feladat a III. negyedévľe tolódik.

5. Finanszírozási kiadások

9. rész|etező táh|źłzat / FP - Felújítási Pľogľam l 20|t.I. negyedév

F.P Alpľogľamok Negyedévľe tervezett
feladatok Negyedéves teljesítés

I FP Felújítási Progľam Práter u.30-32' A negyedév során nem került
a feladat elvégzésre.

10. iisszefog|a|ő tá.},|ázat / Finanszírozási kiadások

Negyedéves teljesítés

I Fővárosi ktilcsön töľlesfése 0 eFt

2. 400 millió Ft-os hitel kamatfizetés | 296 eFt

3. f.5 mrd Ft-os keľethitel kamatfizetés 35 410 eFt

4. LP - Lakáspľogram (váltó) 0 eFt

5. MFB-s kerethitel kamatfi zetése 4 908 eFt

Finanszíľozási kiadások l 201|.II. newedév 41614 eFt

6. A Pľojekt 2011. II. negyedévi kiadásainak tisszefoglalása

11. fisszefog|a|ő táb|árzat / csP progľamok kiadásainak iisszefogla|ása / f01|.II. negyedév

2011. u. negyedéves
tervezett kiadások

2011. II. negyedéves
mewalósult kiadások

I ZlakőŻ kiadásai összesęn 0 eFt 0 eFt



f. ZLakő3 kiadásai összesen 159 000 eFt 74 928 eFt
aa ZInt2. kiadásai összesen 0 eFt 0 eFt

+- Ütemektől fü ssetlen feladatok 20 000 eFt 0 eFt

5. Rév8 Zrt. diiazása f8 31f eFt 28 312 eFt

6. AFA befizetés 0 eFt 0 eFt

Corvin Sétánv Kft. 730 f79 eFt 730 279 eFt

8. Finanszírozási kiadások összesen 66 080 eFt 41 616 eFt

Kiadások tisszesen I 003 671 eFt 875 135 eFt

12. tisszefog|a|ó tá.&.|ánat / cSP pľogľamok bevételeinek iisszefogla|ása l 20||.II. negyedév

2011. n. negyedéves
tervezett bevételek

2011. n. negyedéves
megvalósult bevételek

Corvin Sétány Kft. taei kölcsön visszafizetés 43 587 eFt 43 587 eFt

f. Corvin Sétanv Kft. kĺiĺeľtilet foslalási díia 3 l2 500 eFt 312 500 eFt

Kiadások összesen 356 087 eFt 356 087 eFt

Megjeg1zzés: A Corvin Sétány Kft. esetében a tttb|źuatban a megkötöÍt szerzodés szerinti, teljesített
bevételi és kiadási összegek szerepelnek

7 . A Pľojekt feladatainak Íinanszírozása (eltátmány)

2005' januárjától Rév8 Zrt. naponta kapja az onkormányzattő| a feladatok ťlnanszirozźstthoz
szükséges ellátmány. Ennek keľetében Rév8 Zn. naponta adja le az onkoľmányzat Pénztigyi
osztá|yának a másnapi kifizetések pénzugyi igényét, a napi ellátmány felhasználásźrő| a Tarsaság
havonta elszámol aPénzngyi osztálynak (szerződések, számlák átadása).

Rév8 Zrt. által kapott ellátmány összege a negyedévben cisszesen 69 430 940 Ft volt.

Az igénye|t e||źúmány és a beszámolóban szereplő összes negyedévi teljesítés közötti eltérés abból
adódik, hogy bizonyos tételek esetében a kiťlzetés k<jzvetlenül azÖnkormźlnyzaton kereszti'il valósul
meg, amellyel kapcsolatban ellátmányigénylés nem tclrténik. Ilyen tételek a Rév8 dijazása, Afa
ťlzetése és a Finanszírozási kiadások.

Ké ľe m az a|á.ňbi határ ozati j avaslat elfo gad ását.
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A Képviselő-testület úgy dönt' hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. II.
negyedéves beszámolĺíját

Felelős: polgármester

Hataľidő: azonna|

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodósi Ug,łosztáĺy

nl\/l
Budapest, 20|1. szeptember 02. Csete ZoLtán

mb. cégvezető Rév8 Zrt.
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